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คุ
ณเคยเป็็นผู้้�นำหร่อเป็็นส่วนหนึ�งของที่่มที่่�ม่ความ

สามารถึพัเิศึษ แต่ส่มาชกิในที่ม่ล�มเหลวในการที่ำงาน

ร่วมกันอย่างม่ป็ระสิที่ธุิภาพัหร่อไม่ ? ผู้ลลัพัธุ์สำหรับที่่มเหล่าน่� 

ไมค่อ่ยต่รงกับระดับพัรสวรรค์ของพัวกเขา เน่�องจากความสามารถึ

ของที่่มในการสร�างความสัมพัันธ์ุที่่�ไว�วางใจได�นั�นเท่ี่าเท่ี่ยมกัน 

ถึ�าไม่สำคัญ มากกว่าความสามารถึที่างเที่คนิคของที่่ม การสร�าง

รากฐานของความไว�วางใจ ค่อ กุญแจส้่ความสำเร็จของที่่ม ใน

บที่ความเร่�อง The Neuroscience of Trust เข่ยนโดย Paul Zak 

นั�น เขาได�แบ่งป็ันงานวิจัยต่่อไป็น่�เก่�ยวกับความสำคัญของความ

ไว�วางใจภายในองค์กรว่า

“เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�คนในบริิษััทีทีี�มื่ีความื่น่าเชื่่�อถื่อต่�ำ ผู้้�คน

ในบริิษััทีทีี�มื่ีความื่น่าเชื่่�อถื่อสู้ง ริายงานว่ามื่ีความื่เคริียดน�อยลง 

74%, มื่พีลงังานในกัาริทีำงานเพิ�มื่ขึ้้�น 106%, ผู้ลติ่ภาพสูง้ขึ้้�น 50%, 

มื่ีสู่วนริ่วมื่มื่ากัขึ้้�น 76%, พ้งพอใจกัับชื่ีวิต่มื่ากัขึ้้�น 29% และ 

น�อยลง 40%”

ในโลกป็ัจจุบันของการที่ำงานระยะไกล การเป็ล่�ยนแป็ลง

อย่างรวดเร็ว และความไม่แน่นอน ที่่มต่�องดำเนินการอย่าง

รอบคอบ เพั่�อพัฒันาความไว�วางใจในหม้ส่มาชกิ ด�านลา่งต่อ่ไป็น่�

คอ่ คณุ์ลกัษณ์ะ 5 ปีรัะการัของท่ม่ท่่�มค่วามนา่เชิื�อถือืสง่ ท่ี่�ชว่ย

ให�สมาชิกในที่่มร้�สึกม่คุณค่า ได�ยิน และสามารถึที่ำงานได�ด่ที่่�สุด

1)	เคลัียุรื่์เป็้าห่มายุ	แลัะบิทบิาท

ในงานวิจัยของเขาเก่�ยวกับความขัดแย�งของที่ม่ที่่� General 

Electric นั�น Noel Tichy ศึาสต่ราจารย์ด�านการจัดการท่ี่�

5 ลัักษณะของทีีมงาน
ทีี�มีความน่าเชื่่�อถื่อสููง

มหาวิที่ยาลัยมิชิแกน พับว่าเป็้าหมาย และบที่บาที่ที่่�ไม่ชัดเจน

หร่อไม่ต่รงแนวที่ำให�เกิดความขัดแย�งในที่่มมากกว่า 90% 

ความขดัแย�งในที่่�ที่ำงานมกัถึก้ต่ค่วามวา่ เป็น็ป็ญัหาระหวา่งบคุคล 

แต่่สาเหตุ่ที่่�แที่�จริงมักเกิดจากเป้็าหมาย และบที่บาที่ที่่�ไม่ต่รงกัน 

หร่อไม่ชัดเจน ผู้้�คนมักต่ำหนิความขัดแย�งในข�อบกพัร่องของ 

ต่ัวละครของผู้้�อ่�น และต่ัดสินพัวกเขาว่าไร�เหตุ่ผู้ล ไร�ป็ระสิที่ธุิภาพั 

เก่ยจคร�าน ไม่เอาใจใส่ ไม่ซ่�อสัต่ย์ หร่อข�อสรุป็เชิงลบอ่�น ๆ ที่่�อาจ

กัดกร่อนที่่ม และความไว�วางใจขององค์กรได�อย่างรวดเร็ว

การสละเวลา เพ่ั�อให�แน่ใจว่าเป็้าหมาย และบที่บาที่ม่

ความชัดเจน และสอดคล�องกันเป็็นสิ�งสำคัญในการสร�างความ 

ไว�วางใจภายในที่่ม หากไม่ม่รากฐานน่� ความไว�วางใจจะเป็็น

ป็ัญหาที่่�เป็็นระบบเสมอ

2)	สรื่้างความรื่ับิผิดชิอบิ

นา่เส่ยดายท่ี่�หลายคนเข�าใจว่า แนวคิดเร่�องความไว�วางใจ 

และความรับผิู้ดชอบนั�นขัดแย�งกัน ความรับผิู้ดชอบมักจะได�รับ 

ช่�อเสย่งที่่�ไมด่ ่เพัราะสมาชกิในที่ม่กงัวลวา่คนอ่�นจะต่ดัสนิพัวกเขา 

อย่างไม่ยุต่ิธุรรม หากพัวกเขาไม่คาดหวัง ที่่มที่่�ด่ที่่�สุดเข�าใจว่า

ความรับผู้ิดชอบนั�นเก่�ยวกับการเสริมอำนาจ ไม่ใช่การควบคุม

ความจริงก็ค่อการสร�างวัฒนธุรรมของความรับผู้ิดชอบ 

เป็็นรากฐานสำหรับท่ี่มท่ี่�ม่ความสัมพัันธุ์ท่ี่�ม่ป็ระสิที่ธุิภาพัส้ง และ

เช่�อถึ่อได� คุณเคยที่ำงานในที่่มที่่�ขาดความรับผู้ิดชอบหร่อไม่? 

หากคำต่อบค่อใช่คุณอาจป็ระสบกับผู้ลกระที่บบางป็ระการ 

ดังต่่อไป็น่� 

วิเชี่ยรึ ต่รึสุภาพกุล
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• หมดเขต่แล�ว

• สมาชิกในที่่มที่่�ต่ำหนิผู้้�อ่�น

• ระดับป็ระสิที่ธุิภาพัต่�ำ

• ความขัดแย�งของที่่มอย่างต่่อเน่�อง

ความรับผู้ิดชอบเป็็นสิ�งจำเป็็นสำหรับสมาชิกในที่่มเพั่�อให�

ได�รบัความไว�วางใจ และป็ระสิที่ธุภิาพัในระดบัสง้ ความรบัผิู้ดชอบ

สร�างความเช่�อถึอ่ในที่ม่โดยที่ำให�เกิดความคาดหวังที่่�ชดัเจน สภาพั

แวดล�อมที่่�สมาชิกในที่่มป็ฏิิบัต่ิต่ามคำมั�นสัญญา และความร้�สึก

ของความสำเร็จผู้่านการบรรลุเป็้าหมาย

3)	จดัการื่กับิพัฤตกิรื่รื่มที�ไมด่ขีองผ้่ที�มปี็รื่ะสทิธิ์ภาพัสง่

ผู้้�นำที่่�ไมพ่ัด้ถึงึพัฤต่กิรรมที่่�ไมด่ข่องพันกังานระดบัดาวเดน่ 

แสดงให�เห็นต่่อที่่มว่า ผู้ลลัพัธ์ุม่ความสำคัญมากกว่าค่านิยม 

ความสัมพัันธุ์ และจริยธุรรม การวิจัยแสดงให�เห็นว่ายิ�งงานของ 

พันักงานม่ค่าต่่อองค์กรมากเที่่าไร ผู้้�นำ และเพ่ั�อนร่วมงานก็ม่ 

แนวโน�มที่่�จะมองข�ามพัฤติ่กรรมที่่�น่าสงสัยมากขึ�นเท่ี่านั�น ปั็ญหา

คอ่ผู้้�นำมกัจะไมเ่หน็ความเสย่หายที่่� “ซ่อนเร�น” ที่่�พัฤติ่กรรมเชิงลบ

เหล่าน่�มต่่อ่วัฒนธุรรมของที่ม่ Harvard Business Review แบ่งปั็น 

ในบที่ความ How Toxic Colleagues Erode Performance ซึ�ง

เป็็นงานวิจัยต่่อไป็น่�เก่�ยวกับผู้ลกระที่บด�านลบของการอดที่นต่่อ

พันักงานที่่�เป็็นพัิษ

• 80% ของพันักงานระบุว่าเส่ยเวลาที่ำงานเพัราะความ

หยาบคายของพันักงาน

• 78% บอกว่าความมุ่งมั�นที่่�ม่ต่่อองค์กรลดลง

• 66% กล่าวว่าป็ระสิที่ธุิภาพัลดลง

• 63% เส่ยเวลาที่ำงานในการหล่กเล่�ยงผู้้�กระที่ำความผู้ิด

สำหรับที่่มที่่�จะสร�างวัฒนธุรรมแห่งความไว�วางใจ จะต่�อง

ชัดเจนว่างานที่่�ที่ำได�อย่างไรนั�น สำคัญพัอ ๆ กับการที่ำงานให�

เสร็จสิ�น

4)	สมาชิิกในทีมรื่่้สึกมีค่า	แลัะได้ยุิน

การเอาใจใส ่ค่อ “ความสามารถึในการเข�าใจ และแบ่งป็ัน

ความร้�สกึของผู้้�อ่�น” การวจิยัหลายครั�งแสดงให�เหน็ว่าการเอาใจใส่ 

เป็็นสิ�งสำคัญสำหรับสมาชิกในที่่มในการแสดงความฉลาดที่าง

อารมณ์ การคิดเชิงออกแบบ ป็ระสิที่ธิุภาพัสง้ การที่ำงานเป็น็ท่ี่มที่่� 

ม่ป็ระสิที่ธุิภาพั ความสัมพัันธุ์ที่่�ด่ และการส่�อสารที่่�ชัดเจน วิธุ่หลัก

ที่่�สมาชิกในที่่มแสดงความเห็นอกเห็นใจ ค่อ การถึามคำถึามที่่�ม่

คุณภาพั และรับฟังซึ�งกันและกัน

สภาพัแวดล�อมของที่่มที่่�ครอบคลุมซึ�งเชิญชวนให�แสดง

ความคิดเห็นที่่�เที่่าเที่่ยมกัน และเห็นคุณค่าในมุมมองของสมาชิก

ทีุ่กคนไม่ได�เกิดขึ�นโดยบังเอิญ ผู้ลสำรวจความคิดเห็นของ 

Gallup ป็ ี2017 พับว่ามพ่ันกังานเพัย่ง 3 ใน 10 คนเที่า่นั�นที่่�เหน็ด�วย

อย่างยิ�งกับคำกล่าวที่่�ว่า ความคิดเห็นของพัวกเขาม่ความสำคัญ

ในท่ี่�ที่ำงาน ด�านล่างน่�ค่อ แนวที่างป็ฏิิบัต่ิท่ี่�ด่ท่ี่�สุดสำหรับวิธุ่ที่่�ที่่ม

สามารถึสร�างโอกาสให�สมาชิกทุี่กคนม่โอกาสเที่่าเที่่ยมกันในการ

แบ่งป็ันความคิด ป็ระสบการณ์ และมุมมองของพัวกเขา

• สร�างกระบวนการที่่�ครอบคลมุ เร่ยบงา่ย และที่ำซ�ำได�เม่�อ

ถึงึเวลาที่่�ที่ม่ต่�องที่ำงานร่วมกัน เพ่ั�อแก�ไขปั็ญหา และแก�ไขปั็ญหา

• ช่�แจงว่าท่ี่มกำลงัจะแก�ปั็ญหา และต่�องใช�ข�อมล้จากที่กุคน

• ให�เวลาคิดสำหรับทุี่กคนในการบันทึี่กมุมมองของต่น

ก่อนแบ่งป็ัน

5)	ลังทุนสรื่้างความสัมพัันธ์์

การมุง่ความสนใจไป็ที่่�งานเพัย่งอยา่งเดย่วสามารถึที่ำงาน

ได�ในช่วงเวลาสั�น ๆ แต่่ในระยะยาว พัฤต่ิกรรมเหล่าน่�จะบั�นที่อน

ความผู้้กพัันที่างสังคมของท่ี่ม ความสามารถึในการสร�างความ

สัมพัันธุ์ในที่่มต่อนน่�ยากขึ�น เพัราะงาน และการป็ระชุมของเรา

ส่วนใหญ่เป็็นแบบเสม่อนจริง การแยกตั่วน่�เป็็นป็ัญหา เน่�องจาก

ระบบสนบัสนนุที่างสงัคมที่่�แขง็แกรง่เป็น็สิ�งสำคญัในการสร�างที่ม่

ที่่�ย่ดหยุ่น และม่ป็ระสิที่ธุิผู้ล

ที่ม่ต่�องลงทุี่นเพ่ั�อสร�างเครอ่ข่ายโซเชย่ล โดยเฉพัาะอย่างยิ�ง

ในช่วงเวลาของความที่�าที่าย การเป็ล่�ยนแป็ลง และความต่�องการ

สง้ ด�านลา่งน่� คอ่ แนวคดิบางป็ระการสำหรบัวธิุท่ี่่�ที่ม่สามารถึสร�าง

ความสัมพัันธุ์ที่่�แน่นแฟ้น

• ฉลองชัยชนะ

• แบ่งป็ันความสำนึกคุณต่่อกันอย่างช่�นชม

• เวลาแห่งความสนุก และเส่ยงหัวเราะ

• การป็ระเมินความป็ลอดภัยที่างจิต่ใจ และความร้�สึก

ร่วมอย่างต่่อเน่�อง

สรัุปี

และแล�วในที่่�สุดก็มาถึึงจุดที่่�ว่า “สมาชิกในที่่มสร�างคำว่า 

ความไว�วางใจกนัและกนั” ความไว�วางใจเกดิขึ�นเม่�อสมาชกิในที่ม่

แสดงความห่วงใย และเคารพัในความร้�สกึของกนัและกนั และเหน็

คณุคา่ในมมุมองของสมาชกิที่กุคน มากกวา่ที่่�เคย องคก์รต่�องการ

ที่่มที่่�ม่ป็ระสิที่ธุิภาพัส้งเพั่�อสร�างผู้ลลัพัธุ์ และสร�างความสัมพัันธุ์ที่่�

แน่นแฟ้น มาต่รการ กระบวนการ และการดำเนินการที่่�ชัดเจนซึ�ง

สนับสนุนสมาชิกในท่ี่มในการสร�าง และรักษาความไว�วางใจเป็็น

สิ�งสำคัญสำหรับการพััฒนาที่่มที่่�ม่ป็ระสิที่ธุิภาพัส้ง


